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POSTA SHQIPTARE SH.A 

DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT TË SHOQËRISË 

DREJTORIA JURIDIKE  

Nr. _____ prot.                                                                                     Tiranë, më___.___.2021 
 

 

      FORMULARI I NJOFTIMIT TE  FITUESIT  

 

Data    13.10.2021. 

 

Nga:    Autoriteti Kontraktor  “Posta Shqiptare”  sh.a.,  

Adr.:   Rr. “Reshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë. 

 

Për: Bashkimi i Operatorëve “Elektrosek” sh.p.k. NUIS L12122013A & “S.A.S (Special 

Albania Security)” sh.p.k. NUIS K31526053M & “NAZERI - 2000” sh.p.k. NUIS 

K31422029Q & “Trezhnjeva” sh.p.k. NIUS K19303605O & “ARB-SECURITY” 

sh.p.k. NUIS K72223025M, përfaqësuar me prokurë nga operatori “Elektrosek” 

sh.p.k. NUIS L12122013A. 

Adr:   Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati 100 Vitrinat, Tiranë. 

 

* * * 

Procedura e prokurimit: Referuar Urdhërit të Prokurimit Nr. 22, datë 10.08.2021; REF-

03267-08-19-2021, me objekt prokurimi: “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit 

e të vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi 

me grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për 

automjetet e Postës Shqiptare”, me fond limit total 51,280,388 (pesëdhjetë e një milion e 

dyqind e tetëdhjetë mijë e treqind e tetëdhjetë e tetë) Lekë pa T.V.SH., me procedurë “E 

hapur mbi kufirin e lartë monetar”, në formë elektronike e cila u zhvillua më datë 

20/09/2021, Ora: 10:00, [Referenca e dosjes nga autoriteti kontraktor]   

  

       Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-03267-08-19-2021 

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Shërbimi i mirëmbajtjes së sistemeve të alarmit e të 

vëzhgimit, marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimi me 

grup të gatshëm në të gjitha Filialet e Degët dhe shërbimin me GPS/GPRS për 

automjetet e Postës Shqiptare”, me fond limit total 51,280,388 (pesëdhjetë e një milion e 

dyqind e tetëdhjetë mijë e treqind e tetëdhjetë e tetë) Lekë, pa T.V.SH. 

Burimi i financimit: Financuar nga të ardhurat e shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a.  

http://www.postashqiptare.al/
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Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit:  20/09/2021. 

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Datë 23.08.2021 

[125] 

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto    

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X   

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e 

mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara: 

1. Bashkimi i operatorëve “Elektrosek” sh.p.k. NUIS L12122013A & ”S.A.S (Special 

Albania Security)” sh.p.k. NUIS K31526053M & “NAZERI - 2000” sh.p.k. NUIS 

K31422029Q & “Trezhnjeva” sh.p.k. NIUS K19303605O & “Arb-Security” 

sh.p.k. NUIS K72223025M, me ofertë ekonomike me vlerë: 50,999,999 (pesëdhjetë 

milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e nëtëdhjetë e nëntë) lekë 

pa T.V.SH.  

2. Operatori ”Intracom Telecom Albania” sh.a. NUIS K12006001H, i cili nuk ka 

dorëzuar dokumentacion ligjor as ofertë ekonomike. 

 

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 

 Operatori “Intracom Telecom Albania” sh.a. NUIS K12006001H 

 

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:  

 Operatori “Intracom Telecom Albania” sh.a. NUIS K12006001H, është 

skualifikuar për arsye se, nuk ka dorëzuar dokumentacion ligjor, teknik dhe ofertë 

ekonomike. 

 

Duke ju referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i Operatorëve 

“Elektrosek” sh.p.k. NUIS L12122013A & “S.A.S (Special Albania Security)” sh.p.k. 

NUIS K31526053M & “NAZERI - 2000” sh.p.k. NUIS K31422029Q & “Trezhnjeva” 

sh.p.k. NIUS K19303605O & “Arb-Security” sh.p.k. NUIS K72223025M përfaqësuar me 

prokurë nga operatori “Elektrosek” sh.p.k. NUIS L12122013A, Adr: Njësia Bashkiake 

nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati 100 Vitrinat, Tiranë, se oferta e paraqitur, me vlerë 

50,999,999 (pesëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e 

nëtëdhjetë e nëntë) lekë pa T.V.SH., është identifikuar si oferta e suksesshme.  

    

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në  nenin 109 të  

Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”. 

 

Ankesa: ka ose jo:  Lidhur me dokumentat e tenderit me datë 30.08.2021, ka patur ankesë nga 

operatori “Dea Security” sh.pk. 

Me datë 02.09.2021, ka patur kërkesë për tërheqje ankese nga operatori “Dea Security” 

sh.p.k. 

http://www.postashqiptare.al/
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Në vijim të tërheqjes së ankesës, Komisioni i Prokurimit Publik me Vendimin deklarativ Nr. 

580/2021 datë 08.09.2021, ka vendosur të përfundojë procedimin administrativ për ankesën e 

paraqitur nga operatori ekonomik “Dea Security” sh.p.k., për këtë procedurë prokurimi. 

 

 

 

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR 

 

Ervin Bushati 
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